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KATA PENGANTAR 
 

Tegas dinyatakan dalan UU bahwa setiap bayi dan 
anak berhak bertumbuh kembang secara sehat,  serta 
mendapatkan perlindungan atas risiko tertular penyakit yang 
membahayakan kesehatannya. Imunisasi adalah upaya 
mencegah anak-anak (termasuk bayi) terhindar dari berbagai 
penyakit infeksi menular yang berbahaya bagi kesehatan dan 
proses tumbuh kembang melalui pemberian vaksin. Tujuan 
imunisasi memberikan perlindungan melalui sistem kekebalan 
tubuh (imunitas) atas jenis-jenis penyakit tertentu. 

Pemerintah mewajibkan setiap anak mendapatkan  
imunisasi dasar lengkap (IDL) untuk mencegah berbagai 
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi meliputi : 
imunisasi HB-0; BCG; DPT/HB/HiB 3x; Polio 4x; Campak & 
Rubella. Imunisasi booster perlu diberikan juga sebagai upaya 
penguatan dalam mempertahankan tingkat kekebalan, 
sekaligus memperpanjang masa perlindungan. 

Melalui kerjasama dengan Unicef, Puslitkes LPPM 
Undip menyusun Buku Saku “Mengenal Imunisasi Rutin 
Lengkap” sebagai sarana dan media sosialisasi terkait 
imunisasi rutin (imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan) dan 
berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Buku 
saku ini sangat bermanfaat bagi tenaga kesehatan maupun 
kader kasehatan dalam memberikan penjelasan kepada orang 
tua bayi terkait manfaat dan keuntungan imunisasi bayi anak, 
yang tentunya memberikan dampak signifikan pada praktek 
imunisasinya, selain meningkatnya pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat.  
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APAKAH IMUNISASI ITU ? 

• Upaya pencegahan 

penyakit menular 

dengan memberikan 

“vaksin” sehingga 

terjadi imunitas 

(kekebalan) terhadap 

penyakit tersebut 
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Apakah Vaksin itu ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• jenis bakteri atau virus yang 
sudah dilemahkan atau 

dimatikan guna merangsang 
sistem imun (kekebalan) 

dengan  membentuk 
antibodi di dalam tubuh 

• Antibodi ini yang 
melindungi tubuh di masa 

yang akan datang 

“IMUNISASI” adalah  proses 

 pembentukan antibodi
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Vaksin terbukti 
menyelamatkan anak-anak 
dari risiko tertular penyakit 

berbahaya tertentu 

Anak yang sudah 
divaksinasi masih 
mungkin terserang 
penyakit, meskipun 
penyakit tersebut 

timbul dalam bentuk 
yang lebih ringan dan  

berlangsung lebih 
singkat 
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Mengapa Imunisasi 
Penting ? 
 

Mencegah risiko tertular dan 

terserang penyakit infeksi menular 

yang berbahaya yang dapat 

mengakibatkan kecacatan 

permanen dan bahkan kematian 
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TUJUAN UMUM PROGRAM 
IMUNISASI DI INDONESIA 

 

Menurunkan angka kesakitan, 
kematian dan kecacatan akibat 
Penyakit yang Dapat Dicegah 
dengan Imunisasi (PD3I) 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Setiap anak berhak memperoleh 

imunisasi dasar sesuai dengan 
ketentuan untuk mencegah 

terjadinya penyakit yang dapat 
dihindari melalui imunisasi  

(UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 
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Manfaat Imunisasi 

 

 

Melindungi tubuh dari 
serangan bakteri/virus 
penyakit tertentu 

Mencegah tertular 
penyakit yang 
disebabkan oleh 
bakteri/virus tsb 

Meningkatkan 
kekebalan tubuh 
terhadap penyakit-
penyakit tertentu 

Bagi bayi dan anak 



7 
 

 

 

 

 

 

Mencegah epidemi 

(wabah) penyakit 

menular tertentu 

Menekan biaya &  

pengeluaran karena 

pencegahan lebih 

murah daripada biaya 

pengobatan 

Bagi masyarakat 
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Alasan Perlu Imunisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Imunisasi cepat, 
aman dan sangat 
efektif (relatif murah 
atau cost effective); 

2. Sekali diberikan 
imunisasi, 
kemampuan tubuh 
melawan penyakit 
akan lebih baik; 

3. Jika tidak 
diimunisasi, anak 
berisiko lebih tinggi 
untuk terkena 
penyakit yang dapat 
menyebabkan 
kecacatan dan 
bahkan kematiannya. 
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Apakah Imunisasi 
Rutin Lengkap ? 

Merupakan program pemerintah 

yang memfasilitasi pelayanan 

imunisasi yang diberikan secara 

rutin pada sasaran (semua bayi 

dan anak), meliputi : 

a. Imunisasi Dasar 

b. Imunisasi Lanjutan 
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Imunisasi Rutin 
Lengkap (IRL) mencakup : 

 

Imunisasi Dasar 

• Adalah imunisasi yang diberikan 
untuk mendapatkan kekebalan awal 
secara aktif. 

• Mencakup : imunisasi BCG; Hepatitis 
B; Polio; DPT-HB-HiB; Campak 
(measles) & Rubella (MR) 

Imunisasi Lanjutan 

• Adalah imunisasi ulangan untuk 
mempertahankan tingkat kekebalan 
atau memperpanjang masa 
perlindungan (booster) 

• Diberikan pada anak umur < 3 tahun 
serta anak usia sekolah dasar (SD) 
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Apakah  PD3I ?  

Merupakan akronim  (singkatan) 

dari: PENYAKIT YANG DAPAT 

DICEGAH DENGAN IMUNISASI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui imunisasi, diharapkan 

PD3I dapat dibasmi, dieliminasi, 

dikendalikan dan dihilangkan.  
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Apakah “Imunisasi Dasar 

Lengkap” ? 

Adalah imunisasi dasar yang 

diterima setiap bayi / anak 

sebelum berumur 1 tahun (9-11 

bulan) melalui pemberian vaksin 

secara lengkap  meliputi : 

a. 1 (satu) dosis vaksin Hepatitis 

B (HB-0)  

b. 1 (satu) dosis vaksin BCG 

c. 3 (tiga) dosis vaksin DPT-HB-

HiB (pentavalen) 

d. 4 (empat) dosis vaksin Polio 

e. 1 (satu) dosis vaksin Campak 

dan Rubella (MR) 
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. 
Bayi Umur  
<12 Bulan 

. 
Anak Umur    

< 3 Tahun 
(Batita) 

. 
Anak Usia 
Sekolah 
Dasar (SD) 

SASARAN 

IMUNISASI RUTIN 

LENGKAP 
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METODE PEMBERIAN 

VAKSIN 

 

  

Disuntikkan  pada 
bayi/anak (mis : BCG; 
DPT-HB-HiB; MR) 

Diteteskan  ke 
dalam mulut atau 
oral (mis : Polio) 

Disemprotkan  ke 
dalam mulut atau hidung 
(mis : influenza) 
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INGAT ! 

Ada vaksin yang diberikan 

sekali seumur hidup 

(mis : BCG) dan ada yang 

perlu diberikan secara 

berkala (mis : vaksin Polio, 

DPT/HB/HiB; Campak; dll) 

agar kekebalan tubuh 

terbentuk sempurna. 
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6 JENIS 

IMUNISASI  

Hepatitis 
B 

Polio 

Campak & 
Rubella 

HiB 

DPT 

BCG 
Bacillus 

Calmette–

Guérin 

Haemophilus 

influenzae type B 

Measles & 

Rubella 

Rekomendasi IDAI 
(Ikatan Dokter Anak Indonesia) 

Difteri, Pertusis 

& Tetanus 
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Apakah “KIPI” itu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serangkaian gejala (reaksi tubuh) 

yang tidak dinginkan yang muncul 

setelah imunisasi (pemberian 

vaksin)dan yang menjadi efek samping 

 

KIPI 

Merupakan akronim 

(singkatan) 
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Efek Samping Imunisasi 

& KIPI 
 Reaksi tubuh pasien yang tidak 

diinginkan yang muncul setelah 

pemberian vaksin. 

 Dapat terjadi dengan tanda & 

kondisi yang berbeda-beda.  

 Gejala efek sampingnya dapat 

bertingkat, dari ringan hingga 

yang serius, seperti anafilaktik 

(alergi parah) yang dialami 

terhadap kandungan vaksin. 

 

         

 

“KIPI tidak selalu terjadi 

pada setiap orang yang 

diimunisasi” 
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Gejala KIPI 
 KIPI ringan  

bersifat lokal,  

berupa rasa nyeri,  

kemerahan dan  

pembengkakan (infeksi)  

di area tubuh setelah imunisasi. 

 Respon sistemik dapat berupa 
demam, sakit kepala, lemas, 
atau rasa tidak enak badan. 

 Kasus dapat membaik secara 
cepat melalui pengobatan untuk 
mengurangi gejala yang timbul. 

 

 

 

 

“Segera datang ke tenaga kesehatan 

bila bayi/anak memunculkan efek 
gejala yang parah” 



22 
 

Apakah imunisasi dapat 
digantikan dengan 

konsumsi vitamin dan 
asupan gizi dalam 

mencegah penularan 
penyakit menular ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

TIDAK DAPAT 
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Penyakit 

HEPATITIS-B 
 

 

     

 

    

     

 

 

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Apa itu Hepatitis-B ? 

 Penyakit jangka pendek yang terjadi 
dalam 6 bulan pertama setelah  
seseorang terkena virus hepatitis B.  

 Adalah penyakit hati yang 
disebabkan oleh "Virus Hepatitis 
B" (VHB), yang dapat menyebabkan 
peradangan pada hati secara akut 
atau menahun. 
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Akibat yang ditimbulkan 

Hepatitis B  

          

 demam, kelelahan, hilang nafsu makan, 
mual dan  atau muntah-muntah  

 penyakit kuning (kulit atau mata yang 
menguning, urin yang gelap, BAB 
dengan warna kotoran seperti tanah liat)  

 nyeri otot, nyeri sendi dan nyeri perut  

 Infeksi virus Hepatitis B menahun 
merupakan penyakit jangka panjang 
yang terjadi saat virus Hepatitis B 
berdiam di tubuh seseorang.  

 
Sebagian besar orang yang menderita 
Hepatitis B menahun tidak mengalami gejala 
tertentu, tapi berakibat pada terjadinya: 

 Kerusakan hati (sirosis) 
 Kanker hati 
 Kematian 
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Tanda & Gejala 

Penyakit Hepatitis-B 
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Bagaimana Penularan 

Hepatitis B ? 

 

 
 

 Kelahiran (terinfeksi saat dilahirkan  
atau setelah kelahiran)  

 Benda-benda yang dipakai bersama 
dengan orang yang terinfeksi (pisau 
cukur / sikat gigi )  

 Kontak dengan darah atau luka 
terbuka milik orang yang  terinfeksi 

 Hubungan seksual dengan orang 
atau pasangan yang terinfeksi  
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 Penggunaan bersama-sama jarum 
suntik, suntikan, dan atau peralatan 
injeksi obat-obatan lainnya  

 Terkena darah dari jarum suntik 
atau instrumen tajam lainnya  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui CAIRAN 
TUBUH (darah, air mani 

& cairan tubuh lainnya) 

Penderita  Hepatitis B menahun 
dapat menularkan virus ke 
orang lain, meskipun tidak 

merasa atau tidak terlihat sakit. 
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Penyakit 

DIFTERIA 
 

 

        

        

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Apakah Penyakit 

Difteria 

> Difteri merupakan penyakit 
infeksi bakteri selaput lendir pada 
hidung dan tenggorkan.  
> Penyakit ini dapat menyerang 
anak-anak maupun remaja.  
 

 
 

 
 
 

 

 

Akan menghasilkan racun 
berbahaya jika menyebar ke 

bagian tubuh lain dan FATAL 

Disebabkan oleh jenis bakteri 
Corynebacterium diphtheriae yang 

sangat menular 
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Difteri banyak ditemukan 

di negara-negara  

berkembang seperti 

Indonesia,  di mana 

angka vaksinasi difteri 

masih rendah.  

Difteri SANGAT MENULAR 
& BERBAHAYA 
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Risiko, Dampak dan 

 Kerugian

 Penyakit difteri sangat menular 
dan dapat menjalar ke jantung, 
saraf pusat dan dapat berakhir 
pada kematian 

 Pada tahun 2017 terdapat 622 
kasus dengan 32 kematian 
(Kemenkes, 2017) 
 

 
 
 

 
                                                           KLB = Kejadian Luar Biasa 
 

“1 kasus 
difteria klinis 
adalah KLB” 

(PerMenkes 

1501/Menkes/PER/X/2010) 
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 Cara Penularan Difteri

 Melalui percikan ludah 
penderita difteri ketika batuk 
atau bersin 

 Melalui kontak langsung 
dengan barang-barang  yang  
terkontaminasi bakteri 

 Melalui sentuhan langsung 
pada luka 

 Bakteri menyebarkan penyakit 
melalui partikel di udara, 
benda pribadi, serta peralatan 
rumah tangga yang sudah 
terkontaminasi. 
 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Penyakit 

PERTUSIS 
(batuk rejan) 

 
 
 
 

     

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Apa itu Pertusis ? 

(Batuk Rejan) 

Adalah infeksi bakteri pada paru-
paru dan saluran pernafasan yang 
mudah sekali menular. 

Seringkali disebut batuk rejan dan 
juga dikenali dengan istilah “batuk 
seratus hari” karena riwayat batuk 
yang tak kunjung sembuh bahkan 
hingga tiga bulan lebih. 
 

 

 

Penyakit pertusis disebabkan oleh 
bakteri Bordetella Pertussis yang 
masuk dalam saluran pernapasan. 
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Tanda dan Gejala 

Pertusis (Batuk Rejan) 
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Risiko, Dampak dan 

Kerugian 

 

1. Kesulitan bernafas 
2. Kurang cairan (dehidrasi) 
3. Radang  paru-paru  

(pneumonia) 
4. Kejang-kejang 
5. Kerusakan otak karena 

kurangnya oksigen ke otak  
6. Gagal ginjal 
7. Sangat berbahaya ketika 

menulari bayi dengan umur 
kurang dari 6 bulan (<6) dan 
bisa menyebabkan 
kematian 
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Cara Penularan 

 Kontak dengan orang yang 

terinfeksi 

 Percikan ludah penderita 

difteri ketika batuk atau 

bersin 

 Berada di dekat penderita 

pertusis terlalu sering 

 Menghirup tetesan yang 

mengandung kuman yang 

menyebar ke udara dan 

masuk ke paru-paru 
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Penyakit 

TETANUS 
 
 
 
 

         
 
    
 
 
 

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Apakah Tetanus itu ? 

Kerusakan sistem saraf yang 

disebabkan racun bakteri 

berbahaya Clostridium Tetani 

sebagai penyebabnya, masuk 

melalui infeksi perlukaan 

(LUKA) terbuka 

 

Memunculkan kondisi kejang yang 

ditandai dengan kaku otot yang 

dimulai dari rahang hingga leher. 

 

Di negara berkembang, insiden 

tetanus lebih tinggi pada kelompok 

bayi dan usia muda 

 

 

 Bakteri Clostridium Tetani 
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 Tanda dan Gejala

1. Otot mengalami tegang 

dan kejang menyakitkan  

2. Rahang terkunci dan tidak 

bisa  dibuka (lockjaw) dan 

leher kaku.  

3. Sukar / sulit menelan 

4. Otot perut terasa keras 
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 Cara Penularan

Penularan tetanus melalui luka 

dalam yang kotor dan terbuka /  

terkontaminasi, seperti  luka akibat 

cedera, digigit hewan, tertusuk 

paku berkarat  atau luka bakar. 

 

Tetanus pada bayi baru lahir atau 

BBL (tetanus neonatorum) terjadi 

karena penatalaksanaan tali pusat 

yang tidak higienis (tidak steril). 
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Penyakit 
TUBERKULOSIS 

PARU  
(TB-Paru) 

 

 

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Apakah Tuberkulosis 

(TB-Paru) ? 

Penyakit menular  yang disebabkan 
kuman / basil  (Mycobacterium 

Tuberculosis) 

 Sebagian besar bakteri tuberculosis 
(TB) menyerang paru-paru, meski 
juga bisa mengenai organ-organ 
tubuh lainnya. 

 

 

           

              

 Risiko Penularan

 Ditularkan dari penderita TB aktif yang 
batuk dan mengeluarkan titik-titik kecil 
air liur di partikel udara yang terhirup 
orang sehat yang tidak memiliki 
kekebalan tubuh terhadap penyakit ini.  
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Gejala Tuberkulosis 

Gejala-gejala tuberkulosis (TB) klasik 

yang sering muncul : 

 Batuk (juga bisa berdahak yang 

berlangsung selama > 21 hari)  

 Berat badan turun,  

 Tidak nafsu makan,  

 Demam,  

 Keringat di malam hari,  

 Batuk berdarah,  

 Nyeri dada,  

 Lemah.  
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TB-Paru masih menjadi penyakit 

infeksi menular dan penyebab 

kematian nomor satu (no.1) di 

Indonesia untuk saat ini. 

 

Untuk mengetahui kesembuhan 

total dari TB-Paru (TBC) harus 

dipastikan dengan hasil uji / tes 

laboratorium 

 

Peluang TBC bisa sembuh total 

sangat besar (mencapai 99%) 

apabila rutin minum obat setiap 

hari selama 6 bulan berturutan. 
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Pasien yang tidak diobati, setelah 5 

tahun  akan :  

 50% meninggal  

 25% akan sembuh sendiri 

dengan daya tahan tubuh 

yang tinggi  

 25% menjadi kasus kronis 

yang tetap menular 
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 Akibat dan Kerugian

 

Bila TB tidak ditangani baik, 

penderita TB dapat menjadi 

sangat lemah, tidak produktif, 

mengalami kesakitan dalam 

jangka panjang, kecacatan dan 

kematian.  
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Penyakit 

POLIO 
 

 
 

  
 

 

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Penyakit Polio  

Penyakit menular akibat virus polio 

yang menyerang sistem saraf 

pusat, khususnya pada balita yang 

belum melakukan vaksinasi polio. 

 

 

 

 

 

Penyakit polio atau poliomyelitis 

disebabkan oleh Virus Polio dan 

sangat mudah menular.  
 
 

Bagi anak-anak, bayi, wanita hamil dan orang 

yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, sangat 

rentan terkena virus polio jika tidak mengikuti 

program imunisasi atau wilayahnya tidak 

memiliki sistem sanitasi yang bersih dan baik. 
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Tanda dan Gejala 

 Polio 

 Gejala mirip flu 

 Sakit kepala dan punggung 

 Demam 

 Sakit tenggorokan 

 Mual dan muntah 

 Konstipasi atau diare 

 Kaku leher 

 Terasa sakit di anggota badan 

(tangan, kaki, dst) 
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Risiko dan Dampak 

Polio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Otot mengecil 

 Menyebabkan kelumpuhan 

lengan dan kaki 

 Masalah pernapasan 

 Kematian 
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Penyebaran Virus Polio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Melalui makanan, minuman, air 

atau tangan yang terkontaminasi 

tinja seseorang  terinfeksi polio.  
 

 Melalui paparan batuk atau bersin 

seseorang yang terinfeksi polio 
 

 Belum ada pengobatan yang dapat 

menyembuhkan polio jika virus 

polio sudah menjangkiti seseorang 
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Bagaimana mencegah 

Polio ?  

 

 

 

             

IMUNISASI 

POLIO 

Imunisasi polio 

Oral dan Suntik 

∑ 4x 

(Umur 1-4 bulan) 
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Penyakit 

CAMPAK 
(Measles) 

 

 

 

             

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Penyakit 

Campak  

 

Campak adalah penyakit infeksi 
menular yang sering terjadi pada 
bayi dan anak-anak, terutama yang 
belum imunisasi campak. 

Infeksi virus yang ditandai dengan 
munculnya ruam di seluruh tubuh 
dan sangat menular dan bisa 
mengakibatkan komplikasi serius. 
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 Tanda dan Gejala 

 Demam tinggi  
 Mata merah 

berair 
 Mata sensitif 

terhadap cahaya 
 Pilek 
 Batuk kering 
 Nafsu makan 

turun 

 Bintik putih di 
mulut dan 
tenggorokkan  

 Ruam kulit 
kemerahan 
selama 7 – 14 
hari 



61 
 

Dampak Penyakit 

 Campak

 Demam tinggi 
 Muntah dan diare  
 Komplikasi ke paru menyebabkan 

radang paru 
 Kesulitan bernapas 
 Radang otak 
 Kebutaan 
 Gizi buruk 
 Kematian 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Komplikasi campak bisa sangat 

berbahaya, terutama randang telinga, 

bronchitis, infeksi paru-paru  

(pneumonia) & infeksi otak (ensefalitis) 
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Cara Penularan 

 Campak

 Menghirup percikan air di udara dari 
bersin, batuk atau ludah penderita 
yang mengandung virus 
 

 Menyentuh barang  yang 
terkontaminasi virus kemudian 
menempelkan tangan ke hidung   
atau mulut 
 

 Ibu yang tertular juga bisa 
menularkan virus tersebut ke janin 
yang ada dalam kandungan 
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Pencegahan Penyakit 

Campak 

 

 

 

    

IMUNISASI CAMPAK 

JAGA KEBERSIHAN DIRI 

HINDARI KONTAK LANGSUNG 
DGN PENDERITA 



64 
 

 

 

Penyakit 

RUBELLA 
(Campak Jerman) 

 

                  
 

          

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Apakah Penyakit 

Rubella itu ? 

 

Rubella atau campak Jerman adalah 

infeksi yang disebabkan virus rubella. 

Lebih ringan dari campak, namun bisa 

sangat berbahaya jika menyerang ibu 

hamil karena dapat menyebabkan 

sindroma rubella kongenital (CRS/ 

Congenital Rubella Syndrome) 
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Tanda dan Gejala 

Rubella 

 

 Bintik-bintik merah dan gatal 

 Ruam merah muda khas yang 

biasanya berlangsung 1 minggu 

 Demam dan badan menggigil 

 Sakit kepala 

 Mata merah 

 Tidak nafsu makan 

 Nyeri sendi 
 

 

 

 

Jika ibu terkena infeksi rubella 

pada usia  kehamilan : 

 11 minggu, risiko sindrom 

rubella kongenital  90 % 

 minggu ke 11-16, risiko sindrom 

rubella kongenital  10 - 20 % 

 minggu ke 16-20, risiko CRS 

minimal yaitu tuli 

 di atas minggu ke-20, tidak ada 

peningkatan risiko 
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Risiko dan Dampak 

 Penyakit Rubella

Pada ibu hamil akan menyebabkan 

keguguran atau bayi yang dilahirkan 

mengalami : 

 Keterbelakangan mental 

 Kelainan jantung bawaan 

 Tuli 

 Katarak 

 Perkembangan terlambat 

 Kerusakan otak, organ hati serta 

paru-paru 

 Diabetes Tipe 1 

 Hipertiroidism ataupun hipotiroidism 
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Apakah Congenital 

Rubella Syndrome (CRS) 

 

Indonesia : Sindrom Rubela Kongenital 

Kondisi cacat bawaan yang terjadi pada 

bayi yang ibunya menderita rubella. 

Kumpulan gejala penyakit yang terdiri dari 

katarak (kekeruhan lensa mata), penyakit 

jantung bawaan, gangguan pendengaran, 

kerusakan organ tubuh dan keterlambatan 

perkembangan, termasuk keterlambatan 

bicara dan disabilitas intelektual. 

Tindakan pencegahan terbaik dengan cara 

vaksinasi rubella, terutama untuk anak 

perempuan agar mempunyai kadar antibodi 

cukup saat usia reproduksi serta ibu hamil 

tidak boleh kontak dengan penderita rubela. 
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Penyakit 
HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE TIPE B 
(HiB) 

 

 

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Apakah Penyakit 

Haemophilus Influenzae 

Tipe B (HiB) 

 Penyakit HiB disebabkan oleh infeksi 

bakteri Haemophilus Influenzae tipe 

B sebagai penyebab utama meningitis 

pada anak-anak umur < 5 tahun 

 Infeksi dapat mengakibatkan : 

 Meningitis (infeksi selaput keliling 

otak dan saraf punggung)  

 Epiglotitis (bengkak parah epiglotis 

di belakang tenggorok)  

 Pneumonia (infeksi paru-paru)  

 Osteomielitis (infeksi tulang dan 

sendi)  

 Selulitis (infeksi jaringan di bawah 

kulit, biasanya pada muka) 
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Tanda dan Gejala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala HiB, bergantung pada bagian 

tubuh yang terinfeksi: 

 MENINGITIS – demam, sakit 

kepala, kekejangan leher, mual, 

muntah dan mengantuk  
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 PNEUMONIA – sesak napas, 

demam, kurang berdaya, hilang 

nafsu makan, sakit kepala, sakit 

dada dan batuk. 

 EPIGLOTITIS – sulit bernapas 

dan menelan, pucat dan demam  

 OSTEMIELITIS – bengkak, 

radang dan sakit pada tulang 

yang terinfeksi.  
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Penularan 

 
 Bakteri dapat ditularkan melalui 

kontak dengan tetesan dari hidung 

atau tenggorok orang yang 

terinfeksi.  

 Tidak harus menunjukkan gejala 

dulu untuk menularkan bakteri  

penyakit ini. 

 

Orang yang berisiko : 

 Anak-anak usia < lima tahun  

 Orang yang menderita penyakit 

lain seperti HIV/AIDS, disfungsi 

limpa, transplantat sumsum tulang 

atau mereka yang sedang dirawat 

karena kanker. 

  

 

 

 

Vaksin HiB  
mencegah infeksi bakteri 

Haemophilus influenzae tipe-B 
yang berbahaya karena 

menyebabkan radang selaput otak 
(meningitis) dan radang paru 

(pneumonia)   
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Penyakit 

PNEUMONIA 
(Radang Paru) 

 

 

 

 

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Apakah Penyakit 

Pneumonia (Radang Paru)  

Pneumonia adalah radang paru-paru yang 

biasanya disebabkan oleh infeksi  

Pneumonia HiB adalah radang paru-paru 

yang disebabkan oleh infeksi bakteri 

Haemophilus Influenzae Type B, yang 

merupakan bakteri penyebab Pneumonia  

berat, selain meningitis & penyakit lainnya 
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Faktor Risiko Penyakit 

 Pneumonia

Yang berisiko menderita 

 anak-anak di bawah 2-5 tahun 

terutama anak-anak yang tidak 

tervaksinasi atapun dengan riwayat 

vaksinasi yang tidak lengkap 

 golongan manula yaitu orang tua 

yang berusia 65 tahun keatas 

 kelompok individu yang rentan 

terkena akibat adanya kondisi medis 

tertentu, seperti infeksi HIV, tumor 

atau keganasan. 
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Penularan   

 Pneumonia

 

 Melalui percikan ludah (batuk 
oleh penderita & tidak ditutup), 
kontak langsung melalui mulut 
atau melalui kontak secara 
tidak langsung yaitu melalui 
kontaminasi pada alat makan. 

 Melalui mikroorganisme dalam 
bentuk aerosol (yang melayang-
layang di udara) yang keluar 
pada saat batuk maupun bersin.  

 Melalui kontak langsung dari 
benda yang telah tercemar. 
mikroorganisme penyebab 
(hand to hand transmission). 
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Gejala Umum Pneumonia 

 

 
 

Bervariasi, mulai dari nafas cepat 
sampai kegagalan pernafasan dan 
tekanan darah rendah.  

Jika pneumonia terjadi setelah bayi 
lahir, gejala timbul secara bertahap. 
Terkadang bayi tiba-tiba menjadi sakit 
yang disertai dengan turun-naiknya 
suhu tubuh. 

 Nyeri otot 
 Batuk Kering 
 Sakit perut 
 Flu yang menyerang kepala dan 

tenggorokan 
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 Demam disertai menggigil 
 Nyeri dada 
 Mual dan Muntah 
 

Komplikasi 

 Pneumonia ekstrapulmoner, yaitu 
apabila kuman penyebab 
pneumonia menginfeksi organ di 
luar paru-paru, seperti ginjal, 
jantung, dan otak.  

 Sepsis adalah keadaan yang muncul 
akibat masuknya bakteri ke aliran 
darah sehingga tubuh bereaksi 
hebat terhadap infeksi tersebut. 
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Penyakit 

MENINGITIS 
(Radang Selaput Otak) 

 

 

 

 

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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Apakah Penyakit 

Meningitis ?  

Sering disebut juga sebagai penyakit 

RADANG SELAPUT OTAK 

Adalah infeksi peradangan yang terjadi 

pada meninges (selaput pelindung) yang 

menyelimuti otak dan sumsun tulang 

belakang. 

 

Yang berisiko menderita:  

 Bayi dan  anak di bawah 5 tahun 

 Remaja dan dewasa muda yang 

berusia 16-25 tahun 

 Orang dewasa di atas 55 tahun 
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Tanda dan Gejala 

 Meningitis

Penyakit ini lebih sering diderita bayi 

dan anak-anak, tapi semua orang di 

segala usia bisa terinfeksi meningitis. 

Infeksi meningitis muncul dengan gejala 

demam mendadak, sakit kepala, dan 

leher kaku, yang disertai gejala lain : 

mual, muntah, sensitif buat cahaya 

(fotofobia) & tampak kebingungan. 

Tanda-tanda meningitis pada anak-

anak adalah : 

 Merasa gelisah dan tidak ingin disentuh 

 Demam tinggi dengan tangan dan kaki 

terasa dingin 

 Menangis seperti melengking secara 

terus menerus (high pitched cry)  

 Terlihat bingung, lemas, dan kurang 

responsif 

 Beberapa anak akan mudah mengantuk 

dan sulit dibangunkan 

 Menolak menyusu atau makan disertai 

muntah 

 Kejang-kejang 
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 Penyebab

 Penyebab utama penyakit meningitis 

adalah Haemophilus Influenzae type B 

(HiB). 

 Penyebab lainnya yaitu : Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus grup B, 

Listeria monocytogenes, dan Neisseria 

meningitidis  

 Selain itu Haemophilus. Influenzae juga 

menjadi penyebab utama meningitis 

bakteri pada anak-anak (usia 5 bulan 

sampai 5 tahun).  

 

 

Bayi umur < kurang dari 1 

bulan berisiko lebih tinggi 

mengalami infeksi 

meningitis dibandingkan 

anak yang lebih tua. 
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 Penularan

 Penularan penyakit meningitis ini 

terutama melalui media ingus dan 

cairan ludah saat bersin, tertawa 

ataupun berbicara. HiB menyebar ketika 

orang yang terinfeksi batuk atau bersin.  

 Media penularan lainnya yaitu terpapar 

gelas, piring dan peralatan makan yang 

digunakan penderita, juga handuk dan 

tisu yang sudah dipakai. 

 Penyebaran virus HiB adalah umum di 

antara anggota keluarga dan di tempat 

penitipan anak. 

 Risiko & Akibat

 Cacat seumur hidup dan kematian 

 Penderita Haemophilus meningitis bisa 

mengalami kerusakan permanen yang 

disebabkan oleh peradangan di sekitar 

otak (gangguan neurologis).  

 Komplikasi jangka panjang termasuk 

kerusakan otak, gangguan pendengaran, 

dan cacat mental.  

 Efek jangka panjang lainnya adalah IQ 

kurang, cerebral palsy dan kejang.  
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Pencegahan 

Meningitis 

 

 

 

 

 

 

 

IMUNISASI 

HiB 
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IMUNISASI 

“PENTAVALEN” 
 

Kombinasi vaksin DPT-HB dan HiB 
 Vaksin dasar untuk mencegah 5 

penyakit : Difteri, Pertusis, Tetanus, 
Hepatitis B dan  HiB (Haemophylus Influenzae 

Type B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satu Suntikan, 

Lima Perlindungan 
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Mengapa perlu Imunisasi 

 Lanjutan (Booster) ?

 Daya tahan antibodi dalam tubuh 

terbatas waktunya dan bisa 

menurun, sehingga penguatan 

kembali  sangat diperlukan  

 Tujuan mempertahankan tingkat 

kekebalan dan memperpanjang 

masa perlindungan. 

 Kondisi lingkungan anak dalam 

bersosialisasi tidak bisa dijamin 

keamanan dan kesehatannya. 

 Jadwal pemberian imunisasi 

lanjutan disesuaikan dengan 

perjalanan penyakit. 
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Lembar CATATAN 

IMUNISASI ANAK dalam 

Buku KIA 
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ASPEK HALAL & 
HARAM IMUNISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 

Ketentuan Hukum  poin (1) dan poin (5) 
 

     (1).  Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah)  
        sebagai bentuk   ikhtiar untuk mewujudkan  

kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya 
suatu penyakit tertentu. 

     (5)   Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi 
akan menyebabkan kematian, penyakit berat atau 
kecacatan permanen yang mengancam jiwa, 
berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan 
dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. 

 

 

Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA. 
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

FATWA MUI NOMOR 04 TAHUN 2016  

tentang IMUNISASI 

Fatwa MUI : 
Imunisasi diperbolehkan sebagai ikhtiar untuk 
mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah 
penyakit. Jika akan menyebabkan kematian, 

penyakit berat atau kecacatan permanen yang 
mengancam jiwa, maka imunisasi    

hukumnya WAJIB 
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